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Legacy kan kun køre på 

Mac med speciel 

Windows installeret

Download Program fra:

www.legacydansk.com

Ind under fanen Legacy 

dansk/Download Legacy

Udfyld og tryk næste trin

Tryk Download Legacy 

Dansk (106,3 MB) det er 

gratis, dette er for at få 

sidste nye  version 

9.0.0.393.

Dette er gratis, men for 

$29,95 ca. 200kr fås 

Deluxe, en gang for alle.

http://www.legacydansk.com/


• Programmet installeres ved tryk på det nedhentet program (ligger i overførsel).

• Efter installering tryk på ikon der nu ligger på skrivebordet.

• Program startes op og vil spørge om hvad du så vil.

• Læs og besvar disse spørgsmål (nogle kan ændres i opsætning).

INSTALLER PROGRAMMET



• Tryk Opret en ny fil hvis det er første 

gang eller

• Tryk importer fra andet program hvis 

man evt. har en Gedcom fil.

• Udfyld hvad der bør gøres.

• Man kan også ”åbne eksempelfilen” 

for at se hvad det kan.



• Dette billede er hvis man starter helt fra begyndelsen, hvad man har og tryk færdig. 

• Skriv hvad databasen skal hedde og hvor den gemmes. Herefter åbnes siden med 

indtastede personer så man kan arbejde videre.



Før man indtaster mere 

bør man gennemgå alle 

indstillinger sådan som 

man vil have programmet 

etc. skal være. (kan være 

forskellig for personer til 

person)



Kort visning/forklaring af Familiesiden



Hvad de forskellige faner indeholder







Startside systeminfo



Familie billede



Tilgang fra Familie billede.

Personinformationer indsæt/ændre for Person.



Anetavle for person/proband i Familiebillede



Efterslægt for person/proband i Familie billede



Kronologi  (samlet data og info vedrørende person/proband markeret på Familie billede)



Indeks (samlet liste med data over personer i databasen



Slægtstavle muligheder



Rapport muligheder



Slægtsbogscenter (mulighed for selvstændig opbygning etc.



Family Search (sammenligne med egne data hvis person findes her).



LINK.

• www.legacydansk.com

• www.legacyfamilytree.com/

• www.familysearch.org/da/

• www.familytreewebinars.com/webinar-library/?category=legacyfamilytree

• 40 bruger videoer om Legacy

http://www.legacydansk.com/
http://www.legacyfamilytree.com/
http://www.familysearch.org/da/
http://www.familytreewebinars.com/webinar-library/?category=legacyfamilytree

